
1 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                 Γούρνες 07-09-2016 

10o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

(Παρασκευή 26-08-2016) 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΠ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1 

Καθορισµός δηµοτικών κοινοχρήστων 
χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η 

τοποθέτηση ειδικά διαµορφωµένων 
πλαισίων για την προβολή υπαίθριας 

διαφήµισης. 

167 

Οµόφωνα το Σώµα παραπέµπει το 

θέµα στην ∆ΤΥ προκειµένου να 

προτείνει καταλληλότερες θέσεις 

για την τοποθέτηση ειδικά 

διαµορφωµένων πλαισίων για την 

προβολή υπαίθριας διαφήµισης. 

2 

Εξέταση αιτήµατος για τη χορήγηση 
άδειας ζωήλατου οχήµατος στον κ. 
Μακατουνάκη Αντώνιο του Ζαχαρία. 

168 

Κατά πλειοψηφία το Σώµα 

εισηγείται στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο την χορήγηση άδειας 

ζωήλατου οχήµατος. 

3 

Περί έκφρασης γνώµης και 
διαµόρφωση εισήγησης προς το 

∆.Σ, για τη χορήγηση ή µη Α∆ΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, στο κατάστηµα 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ),  

και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΑΜΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ 

(ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΠΑΡ), µε την επωνυµία 
“PLEASURE BEACH BAR”, (πρώην 
“MALIA ROCKS”), ιδιοκτησίας του κ. 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται 
στην περιοχή Κλωτζανή, στα Μάλια της 

∆.Κ.Μαλίων του ∆ήµου µας. 

169 

Προτείνεται Οµόφωνα η 

επανεξέταση του θέµατος κατόπιν 

επανυποβολής του αιτήµατος από 

τον ιδιοκτήτη µε την ακριβή 

περιγραφή της δραστηριότητας που 

θέλει.  

 



2 

 

4 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης  ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα Επιχείρηση 

Αναψυχής Καθώς και Προσφοράς Κατά 
Κύριο Λόγο Οινοπνευµατωδών Ποτών 
(ΜΠΑΡ) µε την επωνυµία “ΑΙΝΙΓΜΑ 

NIGHTLIFE”, ιδιοκτησίας του κ. 
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 

βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 53, 
στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

170 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων ως η εισήγηση. 

5 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης  ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα Επιχείρηση 

Αναψυχής καθώς και Προσφοράς Κατά 
Κύριο Λόγο Οινοπνευµατωδών Ποτών 

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» και Επιχείρηση Μαζικής 
Εστίασης Πλήρους Γεύµατος ζεστής και 
κρύας κουζίνας «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» µε την 

επωνυµία “ANTIDOTE”, ιδιοκτησίας  
κ. ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, που 

βρίσκεται  στον οικισµό Πισκοπιανό, της 
∆.Κ. Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας. 

171 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων ως η εισήγηση. 

6 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης  ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα  Επιχείρηση 

Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και 
∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) µε την επωνυµία 
“ΚΤΗΜΑ ΠΑΣΠΑΤΗ”, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας «ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µε δ.τ. 
«ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΕΕΕΤΕ», µε νόµιµη 

εκπρόσωπο την κα ΤΣΑΤΣΑΚΗ 
ΣΟΥΖΑΝΑ, που βρίσκεται στην περιοχή 

∆ράπανος στο Λιµ. Χερσονήσου του 
∆ήµου µας. 

172 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων ως η εισήγηση. 

7 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης  ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ, µε την επωνυµία 
“BAR ONE”, ιδιοκτησίας του κ. 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που 
βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρατίας 47 στα 
Μάλια, της ∆.Κ. Μαλίων του ∆ήµου µας. 

173 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων ως η εισήγηση. 
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8 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης  ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα  (ΜΠΑΡ) µε 
την επωνυµία “U2”, ιδιοκτησίας του κ. 

∆ΕΛΒΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, που 
βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 

105, στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου 
µας. 

174 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων ως η εισήγηση. 

9 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
χορήγησης  ή µη παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ), ιδιοκτησίας του 
κ. TREPELS RUDOLF, που βρίσκεται 

στην οδό Αρχαίου Θεάτρου & Καστρίου 
γωνία, στο Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας. 

175 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

µουσικών οργάνων ως η εισήγηση. 

10 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
για χορήγηση ή µη,  προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ 
(ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) µε την 
επωνυµία «∆ια χειρός Σεβαστής», 
της κατηγορίας ΙΙΙ, της Υγειονοµικής 
∆ιάταξης αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 
(ΦΕΚ 2718 ΄Β/8-10-2012), στην κα 

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, που βρίσκεται 
στον οικισµό Επισκοπής, της Τ.Κ. 

Επισκοπής του ∆ήµου µας. 

176 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

προέγκρισης ως η εισήγηση. 

11 

Περί συζήτησης και λήψης απόφασης 
για χορήγηση ή µη προέγκρισης 

ίδρυσης καταστήµατος υγ. 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονοµικής 

∆ιάταξης αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 
(ΦΕΚ 2718 ΄Β/8-10-2012),  
(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στoν κ. 

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, που βρίσκεται 
στις Γωνιές, της Τ.Κ. Γωνιών του ∆ήµου 

µας 

177 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η χορήγηση 

προέγκρισης ως η εισήγηση. 
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12 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της αριθ. 

36/5133/06-07-2005 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», µε 

δ.τ. «CLOUD 9» ιδιοκτησίας του κ. 
∆ΙΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό 

∆ηµοκρατίας στην ∆Κ Μαλίων του 
∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής. 

178 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας ως η εισήγηση. 

 

13 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
164/16524/19-06-2014 και µε Α∆Α: 
7ΖΤ3ΩΗΜ-ΨΤΡ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «εστιατόριο 
σνακ µπαρ θερινής περιόδου», µε 

την επωνυµία «ΝΗΡΕΑΣ», ιδιοκτησίας 
της κας SIGANOS DIJANA,  στον 

οικισµό Ανάληψης του ∆ήµου µας και 
λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

179 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας ενός  (1) 

µήνα. 

14 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της µε αριθ. 

3/2007/11116/06/01-03-2007 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο», µε δ.τ. «ISLAND 

ΝΗΣΙ», ιδιοκτησίας της κ. 
ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ, στην 

παραλιακή οδό του οικισµού Κάτω 
Γουβών του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

180 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η αναβολή 

για επ όµενη συνεδρίαση. 

15 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 
91/21-08-1998 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης «οβελιστήριο 
θερινής περιόδου», µε την επωνυµία 
«ΝΙΚΟΣ Ο ΨΑΡΑΣ», ιδιοκτησίας της 
κας ΚΑΡΑΜΠΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ, στην 

οδό Αγ. Βασιλείου, στον οικισµό 
Κουτουλουφαρίου της ∆Κ Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτής. 

Αποσύρεται 

16 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
112/4508/20-05-2009 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας επιχείρησης 
«εστιατόριο - καφετέρια θερινής 
περιόδου», µε την επωνυµία “LA 

SCALA”, ιδιοκτησίας του κ. ΚΟΥΝΑΛΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 83, στο Λιµ. Χερσονήσου 
της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

Αποσύρεται 
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17 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

159/16088/16-06-2014 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης 

«εστιατόριο-σνακ µπαρ-καφετέρια 
», µε την επωνυµία “COCOO”, 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΟΦΙΑ 
ΡΑΠΤΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΟΣ 

ΟΕ, µε νόµιµη εκπρόσωπο την κα 
ΡΑΠΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 65, στο Λιµ. Χερσονήσου 
της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

181 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η ανάκληση 

της άδειας ως η εισήγηση. 

 

18 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

189/13297/22-07-2015 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης 

«καφετέρια», µε την επωνυµία 
“ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ”, ιδιοκτησίας της 

εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΙ∆ΕΡΑΚΟΣ 
Α.Ε., µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 

ΣΙ∆ΕΡΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, στην οδό 
25ης Μαρτίου 6, στο Λιµ. Χερσονήσου 

της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου µας 
και λήψη απόφασης σφράγισης αυτής. 

182 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

 

19 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
97/7015/27-04-2015 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», 
µε την επωνυµία «EL PARADISO», 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΑΒΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, µε νόµιµο 

εκπρόσωπο τον κ. ΣΑΒΒΑΚΗ 
ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. 

Παρασκευής 83, στη ∆Κ Λ. Χερσονήσου 
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής. 

183 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

20 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

183/14612/04-06-2013 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης 

«εστιατόριο - πιτσαρία», µε την 
επωνυµία «STARLIGHT», ιδιοκτησίας 
της κας ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, στην 

οδό Αγ. Παρασκευής 87, στο Λιµ. 
Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. Χερσονήσου 
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής. 

184 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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21 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

250/23705/04-09-2014 και µε 
Α∆Α:67ΒΧΩΗΜ-ΣΓ8 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχείρησης «καφετέρια - 
µπαρ», µε την επωνυµία «CAMEO» 
ιδιοκτησίας του κ. DOGAR MUSTAFA, 

στην οδό Τυλιανάκη 3 στην ∆Κ Λ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

185 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

22 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αρ. 
1020/6457/18-γ/03-09-1992 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας «σνακ 
µπαρ», µε την επωνυµία 

«HOLLYWOOD», ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ 

Ε.Ε.Ε. µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. 
Κριτσωτάκη Νικόλαο, που βρίσκεται 

επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ.37-39, 
στο Λιµ. Χερσονήσου της ∆Κ Λιµ. 

Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 
απόφασης σφράγισης αυτού. 

186 

Οµόφωνα το Σώµα παραπέµπει το 

θέµα στην Νοµική Υπηρεσία  για 

διευκρινίσεις επί της διαδικασίας. 

23 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 

712/4642/1γ/10-02-1984 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«εστιατόριο θερινής περιόδου», µε 
την επωνυµία «ΤΑΡΑΝΤΕΛΑ» 
ιδιοκτησίας του κ. ΜΟΣΧΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
244 στο Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου 
µας και λήψη απόφασης σφράγισης 

αυτής. 

187 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας ενός  (1) 

µήνα για έκδοση άδειας χρήσης 

µουσικών οργάνων. 

24 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
1020/7879/3-γ/17-05-1994 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  «σνακ 

µπαρ», µε την επωνυµία “NO NAME”, 
ιδιοκτησίας του κ. ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό 
Ελ. Βενιζέλου στο Λιµ. Χερσονήσου του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

188 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας δύο  (2) 

µηνών για έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας. 
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25 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της αριθ. 

80/11970/08-05-2012  άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης 

«ταβέρνα», µε την επωνυµία 
«ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ», ιδιοκτησίας του κ. 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 
βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου, στο 

Λιµ. Χερσονήσου, της ∆Κ Λιµ. 
Χερσονήσου του ∆ήµου µας και λήψη 

απόφασης σφράγισης αυτής. 

189 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας ενός  (1) 

µήνα για έκδοση πρόσθετης 

πράξης τραπεζοκαθισµάτων. 

 

26 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση της αριθ. 

164/9536/13-09-2006 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «µπαρ», 

µε την επωνυµία “ATHINA”, 
ιδιοκτησίας του κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην οδό Αγ. Παρασκευής 
125 στην ∆Κ Λ. Χερσονήσου του ∆ήµου 

µας και λήψη απόφασης σφράγισης 
αυτής. 

Αποσύρεται 

27 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
1020/2944/19-γ/30-05-1992 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

«µπαρ - εστιατόριο», µε την 
επωνυµία «YAMAS» ιδιοκτησίας του κ. 

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΙΩΣΗΦ, στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου 242 στο Λιµ. Χερσονήσου 
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής. 

190 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας ενός  (1) 

µήνα για έκδοση άδειας χρήσης 

µουσικών οργάνων. 

28 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αρ. 
πρωτ. 358/32842/18-12-2014 

(Α∆Α:Β8ΥΣΩΗΜ-ΚΨ7), απόφασης 
εκµίσθωσης δικαιώµατος 

εκµετάλλευσης περιπτέρου, στην 
Π.Ε.Ο. Σητείας - Χανίων στον κόµβο 

Κάτω Γουβών και η οποία έχει εκδοθεί 
στο όνοµα του κ. ΛΥ∆ΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτού. 

191 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 
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29 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
93/11373/29-04-2014 και µε Α∆Α: 
ΒΙ0ΡΩΗΜ-ΗΓΕ άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας και κατ’ επέκταση και της 
µε αρ.257/24427/12-09-2014 και µε 

Α∆Α: Ω5ΕΧΩΗΜ-ΖΛΖ άδειας 
λειτουργίας µουσικών οργάνων, της 
επιχείρησης «σνακ µπαρ», µε την 

επωνυµία «SLAINTE», ιδιοκτησίας της 
κας ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ, που 

βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 2 στον 
οικισµό Σταλίδας της ∆Κ Μοχού του 

∆ήµου µας και λήψη απόφασης 
σφράγισης αυτής. 

192 
Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας. 

30 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
226/18738/10-07-2013 και µε Α∆Α: 
ΒΛ41ΩΗΜ-ΗΑΗ άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος «σνακ 

µπαρ - καφετέρια», µε την επωνυµία 
«KAHLUA», ιδιοκτησίας του κ. 

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται 
στην οδό 25ης Μαρτίου και 

Γιαµπουδάκη στο Λιµ. Χερσονήσου   
του ∆ήµου µας και λήψη απόφασης 

σφράγισης αυτής. 

193 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας και η 

χορήγηση προθεσµίας ενός  (1) 

µήνα για έκδοση πρόσθετης 

πράξης τραπεζοκαθισµάτων. 

 

31 

Περί συζητήσεως και λήψης απόφασης 
για την ανάκληση ή µη της µε αριθ. 
13/1111/11-02-2008 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχείρησης «σνακ 
µπαρ», µε την επωνυµία «ROBIN 

HOOD», ιδιοκτησίας του κ. 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 
βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη 137, 

στον οικισµό Σταλίδας του ∆ήµου µας. 

194 

Εγκρίνεται Οµόφωνα η µη 

ανάκληση της άδειας ως η 

εισήγηση. 

 

            Ο Πρόεδρος  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                  Πετράκης Εµµανουήλ 

 

 

  


